
WERKEN IN DE MOTORBRANCHE?
MET NORMALE WERKTIJDEN?

Wij zoeken een:
REACHTRUCK CHAUFFEUR

(Fulltime 39,75 uur, locatie: Veghel)

Wie wij zijn:
Wij importeren, creëren en distribueren motorkleding, helmen en -accessoires voor de gemotoriseerde tweewieler 
retailmarkt. Producten die niet alleen mooi zijn maar vol met passie zitten. Met ongeveer 100 medewerkers zijn we 
hard bezig om merken zoals Airoh, O’Neal, Forma, Schuberth, Cardo, Oakley en HJC in de Benelux exclusief te 
vertegenwoordigen. 

Daarnaast ontwikkelen we binnen de muren van Splash Design een eigen motorkledingmerk: MACNA. Hier wordt 
door een team van designers aan gewerkt, en niet voor niets: Macna wordt in bijna 60 landen verkocht. Er gebeurt 
dus van alles in Veghel, waar ons hoofdkantoor met distributiecentrum en dealershowroom gevestigd is. Buiten 
Veghel, zijn we ook actief op internationaal vlak; in zowel Italië als Portugal hebben we vestigingen van waaruit de 
Italiaanse, Portugese/Spaanse en Franse markten rechtstreeks aangestuurd worden.

MACNA wordt door diverse Moto 2 en Moto 3 rijders gedragen in de MotoGP; je zit dus middenin de snelle wereld 
van motorsport en als je wilt kan je in de MotoGP paddock zo met  rijders in aanraking komen. Niet alleen als je daar 
rondloopt maar ook als ze onze Macna Racing Service truck bezoeken.

Kortom, een actieve organisatie waarin veel gebeurt. Daarom zoeken we iemand die het magazijn komt versterken. 
Een schoon en goed georganiseerd magazijn van ongeveer 7000m2. Je werkt met een 23-tal collega’s en je wordt 
niet afgerekend op aantal colli. Je werkt bij een familiebedrijf en dat proef je aan de sfeer. Natuurlijk gewoon in 
dagdienst.

Wat je gaat doen:
• Reachtruckwerkzaamheden die ongeveer 70% van je dag uitmaken.
•  Logistieke computerwerkzaamheden op de laptop van de reachtruck.

Wie jij bent:
• Flexibel en gemotiveerd.
• Nauwkeurig en met gevoel voor verantwoordelijkheid.

Wij bieden je:
• Een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
•  Mogelijkheid tot volgen van diverse cursussen en opleidingen zoals computercursussen, heftruck- en logistieke 

opleidingen.
• Een salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden die passen bij je leeftijd en functie.
• Een dynamische werkorganisatie met toonaangevende marktpositie.

Klinkt dat als muziek in je oren? Reageer dan snel zodat je dagelijks in aanraking komt met leuke en gepassioneerde 
producten.

Stuur je sollicitatie met motivatie en CV naar vacature@splashdesign.com t.a.v. Patrick Kant en wie weet tot snel!


